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COURGETTE CANNELLONI  
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 2 middelgrote courgettes 
 1 teentje knoflook 
 1/2 ui 
 1/2 tl gedroogde tijm of 

enkele takjes verse 
 250 g champignons 
 300 g spinazie 
 250 g ricotta (125 g voor de 

vulling, de rest voor de 
topping) 

 1 ei 
 olie om in te bakken 
 peper en zout 
 1 blik tomatenblokjes of 

tomatensaus 
 een handvol geraspte 

Parmezaanse kaa 

OOK NODIG 

 een passende ovenschaal 
 een mandoline of 

kaasschaaf 

 

 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 60 minuten 
Bereiden: 30 minuten in de 
ovven 

 

Snipper knoflook en ui. Fruit een scheut olie in een hapjespan of grote 
koekenpan en smoor tot de ui zacht begint te worden.  
Maak de champignons schoon, snijd in plakjes en deze in reepjes of 
blokjes. Voeg toe aan de ui en bak tot de champignons beginnen te 
kleuren.  

Verwarm de oven voor op 200oC (180oC hetelucht). 

Roer het ei los met de helft van de ricotta. Laat de champignons afkoelen 
tot ongeveer handwarm en meng dan door de ricotta. Zet apart.  

Maak de spinazie schoon en snijd grofweg in stukken. Smoor in een 
scheutje olie tot de spinazie slinkt. Laat afkoelen tot handwarm, druk het 
vocht er zoveel mogelijk uit en meng dan met de champignons. Breng de 
vulling op smaak met peper en zout. 

Giet de tomatensaus in de ovenschaal en kruid indien nodig met peper en 
zout.  

Was de courgette, snijd kop en kont eraf en schaaf met een mandoline of 
kaasschaaf in 16-18 dunne plakken. Bewaar wat je overhoudt voor een 
ander gerecht. Leg de plakken uit op een plank en verdeel de vulling er in 
de lengte over. Rol de plakken nu een voor een op en plaats rechtop in de 
tomatensaus.  

Schuif de schaal op een rooster in het midden van de oven en bak 
gedurende 25 minuten.  

Meng de resterende ricotta met de geraspte Parmezaanse kaas en breng 
op smaak met peper en zout.  

Haal de schaal uit de oven en stel de oven in op grillstand en ca. 225 
graden. 

Verdeel het ricotta-kaasmengsel over de courgette cannelloni en zet terug 
in de oven tot de ricotta begint te kleuren.  

 
 


